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De bekende econoom Geert Noels stelde deze
week voor om een oorlogskabinet samen te stel-
len. Die economen zouden de economische toe-
stand in ons land moeten volgen en bijsturen.
Een goed idee. Als we er tenminste voor zorgen

dat zo’n kabinet geen vergaarbak wordt van oude krokodil-
len, maar een springplank voor frisse ideeën. Want laten
we eerlijk zijn, alleen door te vernieuwen zullen we nieuwe
jobs creëren die hier zullen blijven. Dat geldt ook voor de
samenstelling van zo’n groep experts en de opdracht die ze
meekrijgen. Die mag niet zijn ‘behouden wat we hebben’
maar ‘creëren voor de toekomst’. 
Gisteren deed deze krant al een verdienstelijke poging om
een kabinet samen te stellen. Maar het is me opgevallen dat
de meeste van die namen al in tientallen raden zitten. En,
vooral, dat elk van hen al kleinkinderen heeft. We hebben
dus wat meer diversiteit nodig, want du choc des idées jail-
lit la lumière. In ieder geval hoeven we vooral geen advies
van diegenen die aan het roer stonden toen deze ramp had
kunnen worden vermeden. Tenzij om te leren hoe het niet
moet. Je neemt toch ook geen rijles bij een brokkenpiloot?
We moeten dus op zoek naar uitbreiding voor dat kabinet
met creatieve en ambitieuze denkers en doeners die alle re-
geringen van dit land bijstaan. Daarbij moeten we kiezen
voor een goede mix tussen ervaring en vernieuwing en mo-
gen we niet in de val van de navelstaarderij trappen. Dat
kunnen we vermijden door een heleboel buitenlanders on-
bevooroordeeld naar ons binnenland te laten kijken. 
Hier volgt mijn lijstje met genomineerden. Voorzitter
wordt Michael Porter, professor in Harvard en expert op
het vlak van competitiviteit van landen. Geert Noels krijgt
een plekje naast een aantal innovatieve ondernemers van
bij ons. Ik nomineer Jan Kriekels, de succesvolle innovator
van Jaga-verwarmingen in Limburg, Wouter Vandenhaute,
de man achter de televisievernieuwing in Vlaanderen, en
Michèle Sioen, die het ge-
lijknamige industriële en
internationale familiebe-
drijf leidt. Voorts krijgt Isa-
belle Maenhout een zitje, de ceo en oprichtster van Navi-
tell, dat software voor slimme telefoons maakt. Marc De
Vos en Ivan Van de Cloot van het Itinera Instituut voeg ik
toe, net zoals twee columnisten van de New York Times. De
eerste is Thomas Friedman, auteur van Hot, Flat and Crow-
ded, waarin hij een lans breekt voor globalisering, onder-
nemerschap en een groene economie. De tweede is Paul
Krugman, columnist, hoogleraar en Nobelprijswinnaar
economie. Krugman is een expert in het financiewezen.
Kan nuttig zijn, denk ik. 
De verfrissende kijk van Richard Florida, Canadees en soci-
aal geograaf, over welke regio’s in de toekomst zullen groei-
en en wat daarvoor nodig is, vind ik onontbeerlijk. En als
we dan nog een professor nodig hebben, doe mij dan maar
Nouriel Roubini, een van de weinigen die deze crisis voor-
speld hebben. André Oosterlinck van de Associatie KU Leu-
ven en Gilbert Declerck, de grote baas van ons grootste on-
derzoeksinstituut, Imec, zijn vriendelijk uitgenodigd. Dan
wil ik er ook graag Paul Bulcke bij, de Belg aan het hoofd
van Nestlé. Een aantal vreemde eenden in de bijt zoals Bru-
no Pieters, jong Belgisch creatief talent bij Hugo Boss, Mu-
rielle Scherre, bedrijfsleidster en provocatrice van La Fil-
le’Ô en Gerard Mortier zorgen voor de zotte ideeën. Tot slot
wil ik de Brit Sir Ken Robinson voordragen, de creativi-
teitsexpert die mee het Britse onderwijs hielp hervormen.
Ik ben er ongetwijfeld vergeten, dus u mag naar hartenlust
extra nominaties insturen via onderstaand mailadres. Dit
alles gaat een duit kosten, maar het is voor onze toekomst. 
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Dinsdag ● De Kijk van Van Dyck. Fons Van Dyck over opvallende
trends en fenomenen. 
Woensdag ● E-column. Dominique Deckmyn over internet en tele-
communicatie.
Donderdag ● De Paradox van Parys. Lorin Parys over creatief
ondernemen.
Vrijdag ● Raad voor bestuur. Professor Frank Bostyn (UAMS) geeft
tips voor deugdelijk bestuur.
Zaterdag ● (afwisselend) De Pijn van het Magazijn. Peter Cuypers
over de wereld van de consument.
Homo Economicus. Peter Vanden Houte over de economische actua-
liteit.

Pierre Verbaeten (links) en Marc Van Wesemael van DNS, dat de domeinnaam .be beheert. © Koen Bauters

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

FREDERIC PETITJEAN
LEUVEN Ook voor 1999 was er

natuurlijk al internet, en toen
werden de .be-namen uitgedeeld
door professor Pierre Verbaeten
van de KU Leuven, de man die
ook mee aan de wieg van DNS
stond. 
‘Het .be-adres bestaat sinds 1989’,
zegt Verbaeten. ‘Van internet had
toen haast geen mens al gehoord.
De voorlopers van het internet
waren in ons land toen het EU-
Net, waar vooral enkele grote be-
drijven als IBM op zaten, en ERN,
het European Research Network,
dat door universiteiten werd ge-
bruikt. Via die netwerken kon je
al e-mails sturen, maar het web
bestond nog niet echt. Simpel
was dat echter niet, zeker een
boodschap van het ene netwerk
naar het andere sturen was alleen
voor specialisten weggelegd.’
Om de communicatie te vereen-
voudigen werd het .be-domein
opgericht. ‘Er waren maar weinig
mensen in geïnteresseerd’, herin-
nert Verbaeten zich. ‘Een eigen
server hadden we toen nog niet,
die draaide bij een organisatie in
de Verenigde Staten, want zelf
hadden we ook geen internetcon-
nectie.’ De allereerste .be-do-
meinnamen werden ingepalmd
door gebruikers van EUNet en
het ERN. Onder meer het Studie-
centrum voor Kernenergie in Mol
en enkele universiteiten hadden
de primeur.
‘Gemiddeld kreeg ik in die tijd
ongeveer één aanvraag per week
voor een .be-domeinnaam. Rond
1994 waren er zo’n driehonderd,
maar vanaf dan is het in snel tem-
po omhoog gegaan. Tot 1996 was
een domeinnaam ook volledig
gratis. Nadien zijn we wel een
vergoeding gaan vragen: eenma-
lig 5.000 frank en dan 3.000 frank
per jaar. Pas op, dat waren de
groothandelsprijzen. Wij hebben
nooit rechtstreeks domeinnamen

verkocht, dat ging altijd via agen-
ten, nu nog trouwens.’
De regels om een eigen .be-naam
te krijgen waren vrij streng toen.
Ze werden enkel aan bedrijven
toegekend en alleen de letterlijke
firmanaam kwam in aanmer-
king. ‘Daar kwam natuurlijk al-
maar meer discussie van’, zegt
Verbaeten. ‘Veel bedrijven waren
immers alleen bekend via hun
merknaam. In het begin moest de
naam ook meer dan twee letters
bevatten, om verwarring met de
landcodes te vermijden. De eer-
ste die daar tegen protesteerde,
was de verzekeraar AG.’

De hoeveelheid aanvragen groei-
de Verbaeten boven het hoofd. ‘Ik
kon het alleen niet meer bolwer-
ken’, zegt hij. ‘Bovendien vond ik
ook dat dit niet meer de taak was
van een onderzoeksdepartement
van de universiteit.’ En dus werd
de vzw DNS.be opgericht door de
Ispa, de vereniging van internet-
providers, de netwerkbeheerder
Beltug en de patroonsfederatie
Agoria.
De eerste werknemer werd Marc
Van Wesemael, die de nieuwe ver-
eniging door haar eerste levens-
maanden moest leiden. Na een
tijdje kwam Verbaeten in de raad
van bestuur. ‘Toen ik eraan be-
gon, was het een tijdelijke op-
dracht van zes maanden. En ik zit
er nog altijd’, lacht Van Wese-
mael.
Een van de eerste grote beslissin-
gen van de vzw, in 2000, was om
de procedure om een naam aan te
vragen te liberaliseren. ‘Eerst
twijfelden we hoe ver we daarin

moesten gaan’, zegt Van Wese-
mael. ‘Eerst dachten we er nog en-
kel aan Belgen een .be-adres te ge-
ven, maar dat zou waarschijnlijk
niet gemogen hebben van Euro-
pa. Uiteindelijk besloten we om
alles maar vrij te laten.’ Voortaan
werden dus alle namen toege-
staan, konden ook particulieren
er eentje aanvragen en werd de
aanvraag geautomatiseerd. En
dat gaf het aantal aanvragen een
gigantische boost. ‘De eerste dag
dat de nieuwe regels ingingen,
werden we zodanig bestookt door
aanvragen dat onze servers na
een paar seconden plat gingen.
We hebben toen nieuwe hard-
ware moeten installeren en de
lancering 24 uur uitgesteld. Vanaf
toen verliep alles vlekkeloos.’
Een jaar later, eind 2001, waren er
al bijna 180.000 .be-adressen. Fy-
siek zat DNS op dat moment nog
altijd op de KU Leuven. De loon-
lijst telde toen zeven mensen. On-
dertussen zijn er dat nog altijd
maar een zeventiental, maar
werd het hoofdkwartier ver-
plaatst naar de Philips-site in
Leuven. 
Door de technische vooruitgang
en het gestegen volume is de
groothandelsprijs van een do-
meinnaam ook systematisch naar
beneden gegaan. Momenteel zijn
er zowat 860.000 .be-domeinen.
‘Aan de groothandelaars vragen
we nu 2,5 euro per adres’, zegt Van
Wesemael. 
Qua technische capaciteit en
knowhow kan DNS zich met de
besten meten, maakt Van Wese-
mael zich sterk. Zodanig zelfs dat
DNS ook de Europese .EU-adres-
sen registreert. ‘De Commissie
had daarvoor een wedstrijd uitge-
schreven in 2002. We waren eerst
niet geïnteresseerd om mee te
doen, omdat we werk genoeg had-
den, maar uiteindelijk hebben we
ons toch laten verleiden. En we
hebben de opdracht ook binnen-
gehaald. De eerste dag verwerk-
ten we drie miljoen transacties,
met pieken van 140 aanvragen per
seconde. In alle bescheidenheid:
onze servers gaven geen kik.’

.be viert twintigste
verjaardag
En net tien jaar geleden werd DNS opgericht, de
huidige beheerder van de .be-domeinnaam.

Studiecentrum voor
Kernenergie in Mol 
had een van de eerste
.be-domeinnamen


